
Referat for: Amagerland Provstiudvalg 
PU mode 17. maj 2017. Ki. 15.00 
Modested: Provstiet 

Modenunkt 
	

Beslutnin 
Supplerende punkter og godkendelse af 
dagsorden 

Dagsorden godkendt 

2 Ny forkiaring til Kastrup Arsregnskab 2016 
Sag: Arsregnskaber 2016 (118 7) 
Ny forkiaring indeholder disponering af frie 
midler og anlgsmidler. 

Nye bemrkninger til ársregnskab 2016 

Godkendt 

Kastrup 

3 Kvartalsrapport PUK 1.kvt. 2017 
Sag: Kvarta!srapporter 2017 (1206) 
Kvartalsrapport 1. kvartal PUK. 

Kvartalsrapport PUK 1.kvt. 2017 

Godkendt. 

4 Budget 2018 
Sag: Budget 2018 (1191) - Kebenhavns Stift 
Som del afdet forberedende arbejde med budget 
2018 skal provstiudvalget drofte, hvorledes 
opgorelsen over timeforbrug i Personregistrering 
skal have indflydelse pa det kommende ârs 
budgetlgning i sognene. 
Forsikringsbidrag 2018 
Forsikringsudgifter - 
Tárnby 85.500 kr. 
Kastrup 82.177 kr. 
Store Magleby 107.462 kr. 
Dragor 42.228 kr. 
Skelgárd 110.950 kr. 
Korsvejen 65.243 kr. 

Forsikringsbidrag 2018 

Droftet. 

Personregistrering Provsti I .kvt. 2017 

5 Budget 2018 PUK 
Sag: Budget 2018 (1191) - Kobenhavns Stift 
Budgetudkast for PUK. 

Endelig budgetbidrag frdigbehand1es pa 
et e-mail mode i juni. 



Budget 2018 Forlobig PUK 
170512 Løbende vedligeholdelsesplan med 
budget og inventar Provsti 

6 Forberedelse af forste budgetsamrád 
Pa budgetsamrâdet skal der bl.a. tages stilling til 
- om budgetsamrádet i 2017-2021 skal vre 
besluttende, if. 
- om personalenormering skal fast1gges af PU. 
PU-medlemmer bedes overveje, hvilke emner 
af flles interesse, der vii vre godt at tage pa 
dagsordenen. 

PU anbefaler at budgetsamrâdet ikke skal 
vre besluttende. 

PU anbefaler ikke at personalenome-
ringen henlgges til provstiudvalget. 

Evaluering og droftelse af 
samarbejdsprojekter. 

7 Ansogning renovering af orgel Tãrnby kirke 
Sag: Ansogning renovering af orgel Tárnby, 
kirke (1196) - Târnby Sogn 
Ansogning om renovering af Tárnby kirkes 
orgel. Menighedsrâdet har indhentet udtalelse 
vedr. indhentede tilbud pa opgaven fra Kirke-
ministeriets orgelkonsulent for østdanmark og 
domorganist ved Roskilde Domkirke Kristian 
Olesen. 

170418 Ansogning renovering af orgel Tárnby 

Godkendes. 

kirke 
170426 Udtalelse vedr. tilbud pa istandstte1se 
af orgiet 

8 Fornyet ansogning om renovering af 
Kastrup kirkes klokketárn 
Sag: Ansogning Renovering afklokketárn 
Kastrup kirke (990) - Kastrup Sogn 
Kastrup menighedsrâd fik i brev af 19. december 
2016 godkendelse til at udfrdige detailprojekt 
til stiftsøvrighedens godkendelse. 
I brevet anføres, at "uanset mcnighedsrádets 
gen-overvejelser mht. konsulenternes udtalelser 
i relation til de wstetiske problemstil linger skal 
detailprojektet indeholde nrmere oplysning om 
• Menighedsrâdets behandiing af sporgsmâlet 
vedr. klokkemes klangudfoldelse 
• Menighedsrádets behandling af sporgsmálet 
om klokkestole og klokkebomme i tr 
• Menighedsràdets overvejelser i forhold til 
renovering af ringeanlg 
• LED-proj ektorer 
Menighedsrâdet har i brev af 27. april 2017 
svaret pa ovenstãende fire punkter. 

Provsten holder mode med Stiftet om 
afklaring af brev fra Kastrups sogn af 
27.04.17. Hvis Stiftet godkender brevet 
kan provsten give menighedsrádet 
tilladelse til at pábegynde 
detailprojekteringen. 



170427 Fornyet ansøgning om renovering af 
Kasrtup kirkes klokketárn 

9 	Samarbejde om digitale attester Udkast 
170330 
Sag: Samarbejde om digitale attester (1192) 

Samarbejde om digitale attester Udkast 170330 

Punktet udsttes. 

Orienterin 
10 Forhoj else af boligbidrag for prster 

Pr. 1. august 2017 buyer boligbidraget forhøjet 
med 1,6 %. Boligbidraget kan fortsat hojest 
udgore 15 % af skalalennen for tjenestemands-
ansatte prster/1 7 % for overenskomstansatte 
prster. 
Nyhed DAP 01.05.17 Kbh. Stift Lise Kirk 

Orienteret. 

11 Meddelelser fra Stiftsrädet Der er mode den 30.maj. 

12 Meddelelser 
Karen Giodesen, Skelgàrdskirken gâr pa 
barselsorlov med. juni 2017. 
Julie Kaas Buschard er vendt tilbage efter 
for1dreor1ov. 
Dannelseskonference arrangeret af DLF og 
Folkekirkens Skoletjeneste atholdt i april. 
Orientering om portalen Skolen i virkeligheden 
i Tárnby kommune. 

Orienteret. 

13 Eventuelt Orienteret. 

14 Energimarkning af provstiets 
bygningsmasse 
Sag: Energinla?rkning (1115) 
Energimrkning har vret sendt i udbud. 
Billigste tilbud er valgt til at lose opgaven. 

170505 Tilbud fra SEAS-NVE energimrkning 

Orienteret. 

af provstier 
170505 Udbudsbrev til energimrkningen 
170505 Licitationsresultat Energimrkning AL 
og AB uden underskrift 
170510 Licitation Energimrkning 



Elise Elsebeth Andersen 

Torn Allan Hansen 

Annelise Hofm Mehisen 

Modet slut kI. 16.52 

Underskrifter vedr. mode d. 17-05-2017 

Erik Sondergaard 

Bent Jorgensen 
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Pout Bo Burkal 


